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 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي

 اململكة العربية السعودية

 

 

  

 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

  .جامعة اجملمعة: سةاملؤس

 رياضيات -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير: القسم /الكلية

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (أ

 Math111  -( 1)التفاضل والتكاملحساب : اسم ورمز املقرر الدراسي .1

 (ساعة عملية 2+ ساعة نظرية 1)ساعة معتمدة  2  :عدد الساعات املعتمدة .2

 . ي يقدم ضمنه املقرر الدراسيذالربنامج أو الربامج ال .3

(بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج, اختياري عام يف عدة برامجيف حال وجود مقرر )

 برنامج الرياضيات 

 اماني بين يونس/أ  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .4

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .5

 هـ1434 (حاسب آلي –كيمياء  –رياضيات )املستوى األول 

 .اليوجد :(إن وجدت)املتطلبات السابقة هلذا املقرر .6



 

2 

 

 .اليوجد :(إن وجدت)املتطلبات اآلنية هلذا املقرر  .7

 .الينطبق :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .8

  :األهداف( ب

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر-1

 :أنمن املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون كل طالبة قادرة على 

 .معكوسها تتعرف على الدوال وتركيبها و -1

 .حتسب نهاية أي دالة ومتيز إذا ما كانت متصلة أو غري متصلة -2

 .واملشتقات العليا واالشتقاق الضمين وطرق اشتقاقها الولديز بني األنوا  املتتلفة لمت -3

 .بدقة ومهارة املنحنياتترسم  -4

 .يف فرو  العلم املتتلفةاالشتقاق وتطبيقاته تتفهم دور النهايات واالتصال و -5

تستقصي املعلومات وحتللها وتستتدمها يف اقرتاح احللول للقضايا املرتبطة مبوضوعات  -6

 .املقرر

 .جتيد التواصل الفعال بينها وبني زميالتها وأستاذة املقرر -7

 

مثل االستتدام املتزايد . )املقرر الدراسي  از أية خط  يتم تنفيذها لتطوير وحتسني صف بإجي-2

لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال 

 (.الدراسة

 .االستفادة من مواقع االنرتنت املرتبطة مبوضوعات املقرر -1 

 .والسبورة الذكية يف التدريس Power Pointاستتدام   -2

 .استتدام شبكة االنرتنت يف حتديث حمتوى املقرر -3

 .العمل على تبادل اخلربات بني اجلامعة واملراكز العلمية ذات الصلة -4

 

النشرة  ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستتدمة يف: مالحظة)توصيف املقرر الدراسي ( ج

 (.التعريفية أو الدليل 
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 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

   .الدوال وتركيبها ومعكوسها -1

   .مفهوم النهاية , حساب النهايات , االتصال , النهايات الالنهائية -2

   مفهوم املشتقة , حساب املشتقة -3

   .السلسلة, مشتقات الدوال املثلثية , األسية واللوغاريتميةقاعدة  -4

   .تعريف امليل , ميل املماس -5

   .املشتقات العليا , االشتقاق الضمين , نظرية القيمة املتوسطة -6

   .حاالت عدم التعيني , القيم العظمى والقيم الصغرى -7

   .الثانية التزايد , التناقص , التقعر , اختبار املشتقة -8

   مسائل األمثلة -9

 

   (: إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي)مكونات املقرر الدراسي -2

 :احملاضرة

 

 :الدرس  مادة

 متارين+ نظري 

/      ميداني/عملي املتترب

 تدرييب

 

 :أخرى

 

ينبغي أن . )ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا/ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 (: ميثل هذا املتوس  لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبو 

 .اليوجد
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 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 : بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي

 . للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها موجز سريع

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات ستتدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل . 

 الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي .  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . أ

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 :من املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون كل طالبة قادرة على أن

  .ومتيز أنواعها الدوال تصنف -1

 . الدواليات نها وجدت -2

 املشتقة ألي دالة واملشتقات العلياحتسب  -3

 .تتعرف على حاالت عدم التعيني  -3

 .ترسم املنحنيات بدقة ومهارة -4

  :اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املعارف-2

 .احملاضرات -1

 .املناقشة واحلوار -2

 االستنتاج -3

 .الرب  بصورة مستمرة بني أهداف احملاضرة وحمتواها -4

و  data showإثارة الفضول لدراسة حمتوى املقرر باستتدام بعض الوسائل التعليمية مثل  -5

power point. 

 .استتدام االنرتنت لإلطال  على ما يستجد من معلومات -6

 .القيام حبل بعض التمارين املنزلية -7

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 .التكاليف األسبوعية -1

 اجلماعية والفرديةالبحوث  -2
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 .املشاركة أثناء احملاضرات -3

 .االختبارات التحريرية -4

 :دراكيةاملهارات اإل . ب

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 :من املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون كل طالبة قادرة على أن

 تستقصي النظريات املرتبطة بعلم التفاضل -1

 ملسائل التفاضلحتلل نتائج احللول  -2

 تتقن املهارات األكادميية يف طرق حل التمارين  -3

  :اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املهارات-2

 التعليم التعاوني -1

 حل املشكالت -2

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 والتماريناالختبارات 

  .:املسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل .  ج

  :وصف ملهارات العالقات الشتصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها-1

 .تعرب عن وجهة نظرها ملتزمة بآداب احلوار واالستما  للرأي اآلخر -1

 .تهتم باملناقشة اجلماعية وتتحمل مسؤولية تعلمها الذاتي -2

 .بالرأيتتجاوب مع العمل اجلماعي والتعاوني وتشارك  -3

 :اسرتاتيجيات التعليم املستتدمة يف تطوير هذه املهارات-2

 .املشاركة يف األنشطة الصفية وغري الصفية اجلماعية -1

 .التعلم التعاوني -2

 .املناقشة واحلوار -3

 .العمل يف جمموعات صغرية -4
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 :الطالبطرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى -3

 .تقييم األعمال الفردية واجلماعية -1

 .مالحظة تفاعل ومشاركة الطالبات يف املواقف املتتلفة -2

   :مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية. د

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 :على أنمن املتوقع بعد دراسة املقرر أن تكون الطالبة قادرة 

 .ختتار مناذج متميزة حلل الواجبات املنزلية -1

 .تستتدم التقنيات احلديثة للبحث عن املراجع املطلوبة لعمل الواجبات -2

 تتقن مهارة البحث والتحليل واسرتجا  املعلومات -3

 :اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املهارات-2

 التعلم التعاوني -1

 الذاتيالتعلم  -2

 حل املشكالت -3

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 .تقييم األعمال الفردية واجلماعية -1

 .التقييم الشفهي للمناقشة واحلوار بني الطالبات -2

 .إجراء اختبارات حتريرية -3

 :(إن وجدت) النفسية املهارات احلركية. هـ

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 .تطور أدائها يف حل التمارين بشكل منوذجي ومبهارة ودقة عالية -
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 :اسرتاتيجيات التدريس املستتدمة لتنمية تلك املهارات-2

 التعلم الفردي -

 جمموعات النقاش الصغرية -

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 االختبارات الفصلية والنهائية

 :جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي. 5

, مشرو  مجاعي, ركتابة مقال, اختبا)مهمة التقويم  التقويم

 (اخل...اختبار نهائي

األسبو  

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %4 خالل الفصل (1)قصري اختبار  1

 %4 خالل الفصل (2)اختبار قصري  2

 %22 خالل الفصل (1)اختبار أعمال السنة  3

 %4 خالل الفصل (3)اختبار قصري  4

 %4 خالل الفصل (4)اختبار قصري  5

 %22 خالل الفصل (2)اختبار أعمال السنة  6

 %4 خالل الفصل (5)اختبار قصري  7

 %42 آخر الفصل اختبار نهائي 8

 :الطالبيالدعم . د

أذكر قدر الوقت )تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب -1

 (.  سبو أالذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

E.mail: a.baniyounis@mu.edu.sa 

Mobile no:  0568333729 

 :الساعات املكتبية
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 9:42 – 8:52: السبت

 8:52 -8: األحد

 8:52 -8: األربعاء

 

 

 :مصادر التعلم. هـ 

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 حسن مصطفى العويضي: األستاذ الدكتور: حساب التفاضل  تأليف( اجلزء األول)التفاضل والتكامل 

 :املراجع الرئيسة-2

Calculus, early transcendental functions, 3rd edition, 2008. 

 : تأليف

By Robert T. Smith, and Roland R. Minton 

 (إصدار خاص جبامعة امللك سعود)

 ( أرفق قائمة بها( )اخل...اجملالت العلمية, التقارير,)الكتب و املراجع اليت يوصى بها -3

  

 :اخل...املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت-4

 .املقررلكرتونية ذات الصلة مبوضوعات املواقع اال
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اللوائح /األسطوانات املدجمة, واملعايري /مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي-5

 :التنظيمية الفنية

Microsoft office- word ,Power Point,….etc 

 

 :املرافق الالزمة. و 

عدد املقاعد داخل الفصول : أي)بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملتتربات 

 (.  إخل...الدراسية واملتتربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة

 

 :(اخل...قاعات احملاضرات, املتتربات,) بانيامل-1

 ال يوجد

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 .ثابت بقاعة التدريس متصل بالسبورة الذكية وأجهزة العرض املتاحةجهاز كمبيوتر 

 :(رفق قائمة بهاأأذكرها, أو , خاصة ربيةىل جتهيزات خمإاحلاجة : مثل...حددها)مصادر أخرى -3

 ال يوجد

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس -1

 .توزيع االستبيانات املقدمة للطالبات عن املقرر الدراسي ذات احملاور املتعددة -1

 .حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائيا وتفسريها -2

 . عدد مشاركات الطالبات أثناء الشرح يعترب مؤشر لفاعلية الدرس -3
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 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 .من خالل منوذج تقييم املقرر -1

 .التقارير السنوية اليت تعدها إدارة القسم -2

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .يف التعليمتطبيق التقنيات احلديثة  -1

 .التعليم االلكرتوني -2

 .االستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمدة -3

عمال الطلبة بواسطة أتدقيق تصحيح عينة من : مثل) عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب -4

طاقم تدريس من  مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع

 :(مؤسسة أخرى

 .مراجعة األوراق اليت مت تصحيحها من قبل أستاذ املقرر وعضو آخر بالقسم -1

 .مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من قبل عضو خارجي -2
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 :صف إجراءات التتطي  للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتتطي  لتطويرها-5

ألعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر لتعزيز نقاط القوة ومعاجلة االجتما  الدوري  -1

 .نقاط الضعف

 أخذ آراء الطالبات حول املقرر وموضوعاته وطرق التدريس املتاحة من خالل استبيانات موضوعية -2

 مراجعة اخلط  الدراسية وتطويرها تبعا للمعطيات احلديثة -3

خالل االستبيانات السابق تدوينها من خالل الطالبات يف نهاية الفصل تقييم املقرر الدراسي من  -4

 .الدراسي

 

 

 


